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PURI-NASIN płyn 50 ml
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  Puri-nasin to izotoniczny roztwór, który oczyszcza jamy nosowe poprzez wypłukiwanie zanieczyszczeń, bakterii,
wirusów i alergenów oraz rozpuszczanie zalegającej wydzieliny. Oprócz wody morskiej wyrób zawiera glicerynę o działaniu
nawilżającym, która dodatkowo przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu błony śluzowej nosa. Dzięki swoim właściwościom
Puri-nasin ułatwia oddychanie w niedrożności nosa spowodowanej stanami kataralnymi i alergicznymi, takimi jak: przeziębienie, nieżyt
nosa czy zapalenie zatok. Wyrób sprawdza się doskonale także w codziennej higienie nosa, zarówno u niemowląt i dzieci, jak i osób
dorosłych.
Skład:  Aqua, Glycerin, Maris Sal, Natrium dihydrophosphoricum, Dinatrii phosphas dodecahydricus, Benzalkonium Chloride.
Wskazania:  medyczny Puri-nasin ułatwia oddychanie w niedrożności nosa spowodowanej stanami kataralnymi i alergicznymi, takimi
jak: przeziębienie, nieżyt nosa czy zapalenie zatok. Wyrób sprawdza się doskonale także w codziennej higienie nosa, zarówno u
niemowląt i dzieci, jak i osób dorosłych.
Uwaga:  Opakowanie wyrobu zawiera około 500 dawek. Puri-nasin może być stosowany u niemowląt powyżej 6 miesiąca życia.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: W celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu do wyrobu dodano konserwant –
chlorek benzalkonium (Benzalkonium Chloride). Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie
stosować na uszkodzoną błonę śluzową. Stosować zgodnie ze „Sposobem postępowania z wyrobem” zamieszczonym na opakowaniu.
Sposób użycia:  dzieci i niemowlęta powyżej 6 miesiąca życia: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.

dorośli: jedna do dwóch dawek do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie
Status:  Wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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